
Een generatie voorbij ... 

Ueve (o)ma, er is nu weer een generatie voorbij! 
Van vijf kinderen was je mama, 

van tien kleinkinderen oma 
en van zestien achterkleinkinderen oma kip! 

Daar ga je dan ... 
verlost van het strijden en de pijn, 

(o)pa zal daar voor je zijn, 
elkaar opnieuw ontmoeten, dat vind je vast wel fijn. 

Onze harten en gedachten 
vol met herinneringen aan jou! 

Lieve, lieve, lieve (o)ma, 
je was een geweldige vrouw. 



t 
Dankbaar gedenken wij 

Anna Maria Schepers-Lambers 

Annie 

* Klazienaveen 
9 maart 1930 

t Klazienaveen 

6juni2015 

Sinds 17 september 1988 weduwe van 
Johan Schepers 

Het leven is dikwijls vallen, opstaan en weer verder 
gaan. Maar als je, zoals onze moeder en oma, op 
leeftijd bent gekomen geldt dit lang altijd niet meer. 
Haar va l bracht haar pijn, tegenslag, geen opstaan en 
verder gaan. De laatste maanden kon haar pijn maar 
nauwelijks worden verzacht. Lijden was haar deel 
geworden. 
Annie groeide op aan de 'Dordse Diek' in een gezin 
met zes kinderen. Zij was een uitstekende coupeuse. 
Later als oma kwam dit nog goed van pas toen ze 
kleertjes maakte voor de poppen van haar 
kleinkinderen . 
In 1953 trouwde ze met Johan Schepers. 
Vijf kinderen werden aan hun liefde en zorg 
toevertrouwd. Annie werkte van harte mee in het 
familie- en kruideniersbedrijf. Het overlijden van 
Johan, onze vader en opa, bracht haar rouw en 

verdriet. Zij sprak niet graag over de lege en het gemis. 
Met haar kinderen om haar toe pakte ze de draad 
weer op. Niet bij de pakken blijven neerzitten. 
Hartelijkheid en vriendelijkheid waren mooie eigen
schappen die haar sierden. Ze genoot van de 
vakanties, met name met Annie uit Borculo. De 
bedevaart naar Lourdes heeft haar gesterkt en 
getroost. Ze was een trotse oma en kon intens 
genieten van haar achterkleinkinderen. Ze genoot van 
kleine dingen: thuis aan de Ericasestraat met haar 
puzzelboek, haar sigaretje en het uitzicht op de 
rijdende auto's rondweg. De laatste jaren woonde zij 
in het Woon- en Zorgcentrum 'Dillehof' in Klaziena
veen . Goede zorg op maat. Nu is haar leven tot 
voltooiing gekomen. Haar leven is voor ons nu een 
dankbare herinnering geworden. 

Wij hebben voor haar en elkaar gebeden tijdens de 
gezongen uitvaartviering in onze kerk. 
Aansluitend heeft de crematieplechtigheid plaatsge
vonden op 10 juni 2015. 
Moge het eeuwige Licht haar verlichten. 

Voor uw medeleven en belangstelling na het 
overlijden van onze moeder, oma en over-oma zijn wij 
u allen dankbaar. Dit heeft ons goed gedaan. 

Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. 


